ÁSZÁ RI H ÍREK
2014. ÁPRILIS
„100 éve...”
100 ÉVE, HOGY A Monarchia hadat üzent Szerbiának és ezzel
megkezdődött az első világháború, amely a világon 15 millió ember
életét követelte.
Hazánkban Az első világháborúba 3 millió 581 ezren vonultak be.
Ebből 524 ezer épségben hazatért, 830 ezer fogságba esett, 1 millió
492 ezer megsebesült és 530 ezer 965 hősi halált halt.
A 830 ezer fogságba esett között volt anyai nagyapám, Fodor Ferenc
és apám kisebbik testvérbátyja Szabó István. Mindketten több évig
voltak hadifogoly-táborban.
Róluk szól e kis megemlékezés. Megérdemlik, hogy ne felejtsük el
őket.
Szász már
Endre
Fodor Ferenc nagyapánk 1914-ben megkapta a katonai behívóját, az .akkor
öt rajza
gyermekes 30
éves fiatalember búcsúzik és felölti a Monarchia katonai egyenruháját. Az egész ország forrong,
harsogják a nótát „Megállj, megállj kutya Szerbia!” A király, II. Ferenc József alattvalóit biztatja,
nincs baj, „mindent meggondoltam, mindent megfontoltam”, a német császár szerint „mire
lehullanak a levelek, már itthon lesztek”. Nagyapám sok levélhullást megélt katonaruhában, mert
csak 1921 (!) -ben érkezett haza szeretteihez és a legkisebb leánya, az 1915. augusztus 8-án
született Boriska akkor látta először az édesapját!!!!
Nagyapánkat a 31. gyalogezredbe, Veszprémbe hívták be, honvédként. A 3. Században teljesített
szolgálatot. Valószínűsíthető, hogy még határainkon belül, védelmi harcokban vett részt, az akkor
idetartozó Uzsoki szorost védték heves harcokban a cári orosz támadások ellen hosszú ideig
eredményesen, majd a túlerő győzött. Nagypapa is feltehetően itt esett hadifogságba. A Hadtörténeti
Levéltár bécsi kirendeltségének nyilvántartása szerint 1915. március 30-án került fogságba, és a
transzbajkáli Pecsanka fogolytáborból adott hírt magáról. Ha jól tudom ez Csita város mellett
van, amely a térség központja. A két helység jó nagy távolságra van egymástól, a Keleti
Kárpátoktól Szibériáig elég hosszú az út. E témával foglalkozó könyvben olvastam, hogy az ezidőben fogságba esetteket gyalog hajtották Lembergbe, majd vonaton tovább, lehetőleg Európától
jó messzire, Szibériába. Fogoly életről személyét érintően nincs információ, csak általánosságban
van. Elképzelhető, hogy más fogolytáborba is átkerült, mint Pecsanka, de a nagy helyszín, Szibéria
nem változhatott. Örvendezhetnénk, hogy nagyapánk csak pár hónapot volt a fronton, de ezen rövid
szakaszt hat esztendő fogsága követte, 1921-ben érkezett csak haza.
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. Magyar katonák egy orosz kórház udvarán. A hátsó sor bal szélén Fodor
Ferenc ászári lakos.
Az oroszországi nagy eseményeket ott élte meg, a vörösök és a fehérek öldöklő harcát. Életének
ezen szakaszáról sokat nem lehet tudni, mert ha érdeklődtem én is, választ nem nagyon kaptam,
mintha félt volna felidézni azokat a rettenetes éveket, csak sodorgatta újságpapírba a dohányt, úgy
szívta, ahogy évekig megszokta. A dohányzásra is ott szokott rá.
Az első három évben hadifogságba jutottak orosz katonai igazgatás alá kerültek. Oroszországban
azonban – mint tudjuk – forradalom tört ki és heves harcok dúltak mindkét fél között. Hol a vörösök
győztek, hol a fehérek. Mi köze ehhez egy magyar bakának, aki hadifogoly volt? Csak annyi, hogy
amikor a vörösök győztek azok ünnepélyesen szabaddá nyilvánították őket, kikerültek a központi
kerületi katonai igazgatás alól, ezzel megszüntetve szervezett ellátásukat. Saját leleményességükre
volt bízva minden. Kinn is dolgoztak parasztgazdaságokban, kisiparosi tevékenységet végeztek és
reménykedtek. Többen beálltak a vörösök közé, abban reménykedve is, hogy így hamarabb
hazajutnak.
Oroszországból a magyar hadifoglyok hazahozatala folyamatosan történt, de ők ott rekedtek a
távolban, és a szovjet forradalom miatt szárazföldi hazahozataluk nem volt megoldható. Sok
ígéretet kaptak, de a végsőkig elkeseredett emberek azt mondták, ha még egy missió jön, és csak
ígéreteket hoz, kizavarják őket. A leírások szerint több tízezer ember hazahozatalát kellett
megoldani, amely mérhetetlenül sok pénzbe került. A Nemzetközi Vöröskereszt minden erőt
bevetett a megoldásra, először tisztázni kellett, hogy milyen szállítóeszközzel jöjjenek, felmerült,
hogy kereskedelmi hajóval, de ez nem adott megoldást, végül abban maradtak, hogy külön hajókat
bérelnek, már „csak” a pénzt kellett megszerezni. Amerikába is eljutottak pénzt gyűjteni, jelentős
összeget sikerült itt is kapniuk. Minden ott élő magyar ember, aki dolgozott, 5 dollárt adott e nemes
célra.
A magyar hadifoglyok elég nagy területen voltak táborokban, ezért körlevelet adtak ki, hogy
jelentkezzenek összeírásra, mert csak így volt megállapítható a haza szállítandók pontos létszáma.
Végre elindultak a hajók Ázsia megkerülésével a Szuezi csatornán áthajózva hozták őket Triesztbe,
innen vonattal Magyarországra. A családi legendárium szerint nagyapánk a hajón szakácsként
dolgozott. 1920. végén vagy 1921. elején kapta családja a hírt, hogy a csóti hadifogoly elosztó
táborban van. Hazaérkezésének pontos idejét nem sikerült kideríteni, de egy biztos, hogy 1921.
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karácsonyi ünnepekkor már újabb gyermeknek örvendezhettek, aki kisfiú volt. Lett is nagy izgalom
a Családban, tényleg igaz-e a hír, milyen egészségi állapotban van, és ezeregy kérdés, ami
foglalkoztatta a feleséget, szülőket. Gyerekei azon vetélkedtek, ki emlékszik jobban a régen nem
látott Édesapára. A legidősebb gyerek a Bözsi 8 évesen látta utoljára, a legkisebb, a Boris még
sohasem. Milyen lesz a találkozásuk azzal az emberrel, akiért minden este közösen így imádkoztak:
„Édes jó Istenünk vigyázz reánk és segítsd haza édesapánkat a fogságból.”
A hír vétele után gyorsan befogták a lovakat és nagyanyánk-nagyapánk egyik lánytestvérének
(Treszka néni) a férjével (aki az isonzói csatában vett részt, de fogságából már haza érkezett)
nekiindult. Nem is aludt a család az izgalomtól szemernyit sem. Csóton megtörtént az örömteli
viszontlátás, nagyapánk azonban még nem jöhetett haza, mert karanténban voltak és csak a
megfigyelési idő lejárta után kaphatta meg az elbocsájtó okmányát. Nagy volt a csalódás itthon, és
még egy baj is történt, útközben megdöglött az egyik ló, ami a parasztgazdaságnak nagy vesztesége.
A Veszprém megyei községben Csóton 1915-ben állítottak fel leszerelő tábort a Monarchia
hadifoglyainak, majd a Szovjet-Oroszországból hazajötteket helyezték el, akiknek egészségügyi és
politikai szűrését végezték el.
(folytatás a következő számban...)
Szász Gerőné

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI
Pályázatok
Ászár Község Képviselő-testülete ászári székhelyű vagy Ászár társadalmi életét szervező civil
szervezetek, illetve egyházközösségek részére pályázatot hirdet pénzügyi támogatásra.
A pályázatot 2014. április 30. napjáig kell benyújtani a község polgármesteréhez.
Azok a szervezetek melyek 2013-ban támogatást kaptak, támogatási szerződés szerint legkésőbb a
benyújtással egyidejűleg kötelesek a támogatásról elszámolni.
A pályázatban ki kell térni arra, hogy a támogatást milyen célra kérik, mennyi a megvalósításhoz
szükséges saját forrásuk és mikorra tervezik a felhasználást.

Ászár Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet a község ingatlantulajdonosai és használói
részére az ingatlan előtti közterület virágosítására és annak gondozására.
A támogatás 100%-os, de utófinanszírozott. A megvalósításra előleg is kérhető, az előleg
odaítélésének szempontja a korábbi években bizonyított virágosítási gyakorlat.
A pályázatot 2014. április 30. napjáig lehet benyújtani az elérni kívánt cél rövid leírásával és az
igényelt összeg megjelölésével.
2014. június 30. napjáig részigénylést lehet benyújtani; a teljes összeg kifizetésre a gondozás
minőségének figyelembe vételével 2014. szeptember 30. napjáig kerül sor.
Az igényelhető maximális összeg 20.000 Ft.
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Civilszervezetek közterületek virágosítására nyújthatnak be pályázatot. Esetükben a támogatási
összeg túlléphető.
Kérjük tegyenek meg mindent azért, hogy községünk a környék legélhetőbb, kulturált települése
legyen.
dr. Mikolasek Sándor
polgármester

A tűzesetek megelőzéséről
A katasztrófavédelem Megyei Igazgatósága kérte, hogy hívjam fel a község lakosságának a
figyelmét azokra a veszélyekre, melyek a tavaszi, többnyire csapadékmentes időszakban a
tűzgyújtás okozhat.
Önkormányzatunk ama kevés önkormányzat közé tartozik aki rendeletet alkotott a tűzgyújtás
szabályairól.
Ezt a cikk mellékletében közzéteszem. Ezután is kérem a szabályok teljes körű betartását.
Különös gondot jelent a megműveletlen, elhanyagolt, gondozatlan területek, ahol az elmúlt évi
növényi maradványok nagyon hamar lángra lobbannak. Ezért kérem, hogy földterületeiket – ha nem
is művelik meg – legalább szártépőzzék, tárcsázzák meg.
Felkértem a mezőőrt, ha elhanyagolt területet lát kérje meg annak tulajdonosát a veszélyhelyzet
megszüntetésére.
Kérem, segítsék munkáját.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról is tájékoztatott, hogy más szervektől függetlenül a
tűzesetek kapcsán bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesznek.
Kérem előzzék meg a tűzeseteket.
dr. Mikolasek Sándor
polgármester
8/2007 (IX.01.) sz. rendelete a Helyi Építési Szabályzatról
Tűzgyújtás szabályai
39.§.
 A kerti hulladék megsemmisítése komposztálás útján történhet.
 Ha kerti hulladék nem komposztálható, égetése is lehetséges.
Növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett kerti hulladékot égetni csak:
 vasárnapok kivételével április és október hónapokban 15 óra után
 nappali világosság mellett
 szélcsendes időben
 építménytől, kazlaktól legalább 20 méterre
 oltóanyagok (homok, víz, poroltókészülék stb.) készenlétbe helyezésével
 állandó felügyelet mellett szabad
 Parázs az égetés után nem hagyható.
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Országgyűlési képviselő választás eredményei
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma:
A pártlista neve

Általános
Iskola
szavazóköri
eredményei

Kuckó Óvoda
szavazóköri
eredményei

Magyarországi Cigánypárt:

0

1

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt

0

2

Seres Mária Szövetségesei

1

1

Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt

2

0

Új Dimenzió Párt

0

0

185

178

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt:

0

1

Lehet Más a Politika

20

10

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség:

0

1

Új Magyarország Párt:

0

0

Magyar Munkáspárt:

0

0

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja:

2

1

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

3

2

Együtt 2014 Párt:

0

2

Zöldek Pártja:

2

0

Összefogás Párt

0

0

Magyar Szocialista Párt, Együtt – A Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció,
Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt

56

86

Jobbik Magyarországért Mozgalom

107

105

Béres Bence

1

0

Gasparovicsné Oláh Manuéla

0

1

Tenki Melinda

2

2

Szabados Sándor

17

13

Szabó Mihály

94

104

Dr. Tropálné Dr. Zsilka Ilona

4

3

Czunyiné Dr. Bertalan Judit

194

177

Téglás Géza

1

3

Vági Ágnes Csilla

1

1

Székely Antal

61

83

Nemes tibor

2

0

Gomán Zsolt

0

0

Pintér László

0

0

FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

Egyéni választókerületre leadott érvényes szavazatok száma:
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Anyakönyvi hírek
Sok szeretettel köszöntjük községünk újszülöttét:
Szeibert Géza és Bíró Mária kislánya Lili,
Varga Tamás és Balogh Melinda kislánya Fanni Léna,
Tóth József és Kovács Ramóna kislánya Aletta Lia,
Horváth Attila és Szabó Nikoletta kislánya Léna
Búcsúzunk községünk elhunyt lakóitól:
Rumi Józsefné (sz.: Csonka Julianna) (92 éves)
Herczenberger Teréz (75 éves)
dr. Istvándi Csilla
jegyző

KÖZÉRDEKŰ HÍREK
Amíg a mentő megérkezik…
– Elsősegélynyújtó tanfolyam szülőknekSáfrány Piroska mentőstiszt vagyok, ezúton szeretném
meghívni Önöket, a tervezetten 2014 májusában induló
elsősegélynyújtó tanfolyamra.
Amiről biztos, hogy szó lesz:









leggyakoribb gyermekbalesetek és megelőzési
lehetőségeik
mikor, milyen esetekben kérjünk segítséget
mit tegyünk lázgörcs, pseudocroupp, epilepszia esetén,
mérgező növények-növényi és egyéb mérgezések
sérülések, vérzések, törések és első ellátásuk
légúti idegentest ellátása- műfogások alkalmazása
csecsemő, gyermek, újraélesztése- gyakorlásafelmerülő kérdések és válaszok

A tanfolyam részvételi díja: 4000 Ft/fő/2 alkalom.
A tanfolyam tervezett helyszíne, Ászár Közösségi Ház
Tájékoztatás kérhető, és jelentkezni lehet a tanfolyamra, Ászáron a Védőnői Szolgálatnál, Pékné
Polgár Helga védőnőnél a 06-34-353-512-es telefonszámon, a reggeli órákban.
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Felhívás!
Értesítjük a Lakosságot, hogy 2014. április 10-től minden csütörtökön 15:00-17:00 óráig ismét
nyitva lesz a FAHÁZ és lehetőség adódik az összegyűjtött ruhaneműk, egyebek válogatására,
elvitelére.
Kérjük a lakosságot éljenek a lehetőséggel, és ki-ki szükséglete szerint válogasson.
A nyitvatartási időben folyamatosan lelhet hozni a már feleslegessé vált dolgokat is.
Köszönjük
Ászári Segítő Kezek

A HÁZIORVOS HÍREI
A stroke fogalma és megelőzése
Az agyérbetegségek gyakorisága világviszonylatban évről évre emelkedik, melynek oka egyes
országokban az életkörülmények romlása, a kockázati tényezők halmozódása. A fejlett ipari
országokban pedig éppen az egyre magasabb életszínvonal, a várható élettartam meghosszabbodása
miatt kell egyre több agyérbeteg ellátásával szembe nézni.
Mi a stroke és hogyan lehet felismerni?
A stroke (más néven szélütés, agyi érkatasztrófa) az agyműködés zavarával járó tünet együttes,
melyet leggyakrabban az agyi erek elzáródása, szűkülete (iszkémiás stroke), ritkábban
agyállományvérzés (vérzéses stroke) idéz elő. Az agyi erek szűkületét legtöbbször érelmeszesedés,
elzáródását pedig vérrögképződés (trombózis vagy embólia) okozza.
A stroke tünetei (bármi okozza is az agyi keringési zavart) minden esetben hasonlóak: féloldali
végtaggyengeség, arcfélzsibbadás, beszédzavar, beszédmegértés zavara, fejfájás, szédülés,
egyensúlyzavar, súlyosabb esetben zavartság, eszméletvesztés. Ha ilyen és ehhez hasonló tüneteket
észlelünk, azonnal értesíteni kell a háziorvost, valamint a mentőszolgálatot. A mentő kiérkezéséig a
háziorvos feladata stabilizálni a beteg állapotát (vérnyomásrendezés, légzés- és keringésbiztosítás)
Ma már minden stroke beteg stroke-osztályra kerül (ideggyógyászati osztályon belül kialakított
részleg), ahol a szakorvos dönti el, hogy a tünetek, illetve a képalkotó vizsgálatok (koponya CT,
MR) alapján milyen eredetű a szélütés. A kezelés szempontjából fontos, hogy a beteg rövid időn
belül (2-3 órán belül) eljusson a megfelelő ellátó helyre, mert így nagyobb eséllyel menthető meg az
élete, illetve előfordulhat, hogy akár teljesen, maradványtünetek nélkül meggyógyul. Ma már olyan
korszerű kezelési lehetőségek vannak, hogy például az agyi érelzáródást okozó vérrög feloldásával
nem alakul ki agyi infarktus, megmenthető az érintett agyterület.
A stroke kockázati tényezői
Több tényező ismert, amely a szélütés kockázatát növeli, de a stroke események túlnyomó
többségében érelmeszesedés áll a háttérben.
A stroke egyik fő kockázati tényezője a magas vérnyomás (a stroke-os betegek 2/3-ának magas a
vérnyomása). A magas vérnyomás felgyorsítja az erekben (főként kiserekben) az érelmeszesedést.
Fontos kockázati tényező a dohányzás (elősegíti az érelmeszesedést, emeli a vérnyomást) a
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cukorbetegség, a szívbetegségek (szívritmuszavarok, szívinfarktus), zsíranyagcsere-zavar, magas
konyhasó bevitel, túlzott alkoholfogyasztás, elhízás, mozgásszegény életmód.
A megelőzést szolgálja: a vérnyomás normális szinten tartása, a dohányzás elhagyása, a
szívbetegség kezelése, gondozása, a zsír- és cukoranyagcsere rendezése, testsúlycsökkentés, a
konyhasó bevitel csökkentése, a rendszeres testmozgás, az alkoholfogyasztás mérséklése. Tehát, ha
ismerjük a stroke lényegét, annak kockázati tényezőit, lehetővé válik annak megelőzése is. Éljünk
ezekkel a lehetőségekkel!
Dr. Nemes Tünde
háziorvos

CIVILSZERVEZETEK HÍREI
„Röf, röf, röf, orra sárba döf,
Sonka lábán Kucu néni
Fürödni döcög”
A háziállatokról szóló képes könyvecske egyik mondókája lehetett volna a
február 22-én megrendezésre került disznótoros vacsora szlogenje azzal a
módosítással, hogy fent nevezett Kucu néni (alias disznó néne) nem
fürödni, hanem a saját, egyben utolsó szereplésére döcögött. Szombat
reggel leperegtek a kiválasztott disznó utolsó percei, majd a Tájház
udvarán megkezdődött a pörzsölés, disznóbontás Zséfár Sándor és segítői
keze nyomán. A disznóölés aktív dolgozóinak sokan, lelkes eszmei támogatói voltunk, kezünkben a
reggeli beköszöntővel (egy kupica finom pálinkával), majd a testet-lelket melengető forralt borral
vagy forró teával. A tájháznál kb. 9 órára véget értek a munkálatok, így a csapat a disznó
„alkatrészeivel” a további munkálatokra védett, fedett helyre vonult. A lelkes támogató közönség
pedig már kóstolhatta is a pecsenyét, ami ott illatozott a hússütőben.
A reggeli kóstolgatás jó előkészítése volt az esti disznótoros vacsorának az Aranyfürt Vendéglőben,
ahol több mint 120-an ízlelhettük meg a finom húslevest, disznótoros káposztát, hurkát, kolbászt,
pecsenyét. Mi sem jobb ennél, mint a munkából kimaradni, s csak a gyümölcsét élvezni. Mert a
vacsora nagyon finom, bőséges volt, még a maradékot is becsomagolták az asztaltársaságoknak. A
vendégek által felajánlott tombolatárgyak sorsolása tovább fokozta a hangulatot. S az „i”-re a pontot
évek óta a bál forintosított haszna teszi fel, ami az idei évben is gyarapítja az alapítvány forrásait.
Nem feledkezhetünk meg azonban arról a nem anyagi haszonról sem, hogy ez a hagyományőrzés is
lehetőséget teremt a kisebb közösségeknek, társaságoknak a kikapcsolódásra, a beszélgetésre.
Ezúton is köszönetet mondok Zséfár Sándornak, Czigány Tibornak, Garas Gábornak, Ligeti
Gábornak, Zséfár Krisztinek, mint főszervezőknek és a rendezvénnyel legtöbbet munkálkodóknak.
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen aprósággal hozzájárult az est sikeres megrendezéséhez.
Remélem, előre ihatunk a „medve” bocsánat „disznó” bőrére, s mondhatjuk: „Jövőre veletek,
ugyanitt!”
Baksa Zoltánné
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Ami az előző cikkből kimaradt
Az Ászár újság január-februári számában a sport egyesület munkájáról írtakból kimaradtak a kisebb
korosztályú utánpótlás csapatok eredményei. Nem azért, mert ők nem fontosak, sőt talán a
legfontosabbak az ászári foci szempontjából. Csupán az információ hiány volt az oka, hogy az elért
eredményekről nem esett szó. A lelkes szülők azonban pótolták az elmaradtak, így következzen az ő
leiratukban mindaz, ami az előző cikkből kimaradt:
Az U9 és U12 utánpótlás csapataink az őszi idényt –mely 4 fordulóból állt, és fordulónként 3-4
meccset játszottak – zsinórban nyerték. Öröm volt nézni az összeszedett, taktikás csapatjátékukat.
Azonban nem volt ez mindig így. Mikor először léptek pályára, bizony nem egyszer szenvedtek el
vereséget Bábolna, Nagyigmánd vagy Bana csapataitól. A sok gyakorlásnak, a kitartásuknak és az
edzők lelkes munkájának köszönhetően, nem túlzás ma már a mezőny „legjobbjaiként” említeni a
két csapatot. Nem hagyható figyelmen kívül ezeknek a gyerekeknek a sport iránti szeretete sem,
hiszen az iskolában is minden szünetet kihasználnak egy kis focizásra.
Elkezdődött az idei tavaszi szezon is. Az első fordulót Bábolnán rendezték. Fiaink ugyanolyan
lendülettel játszottak most is, mint az őszi idényben.
Az első forduló eredményei:
Ászár U9 – Bábolna
Ászár U9 – Tárkány
Ászár U9 – Nagyigmánd
Ászár U9 – Bana

2:0
5:2
3:0
elmaradt

Ászár U12 – Nagyigmánd
Ászár U12 – Tárkány
Ászár U12 – Bana
Ászár U12 – Bábolna

5:1
8:1
3:2
elmaradt

Szeretnénk megköszönni ifj. Lengyel Lászlónak (az U9 csapat edzője) és Lengyel Leventének
(U12 csapat edzője), hogy ilyen nagyszerű munkát végeztek. Olyan szintre emelték a kicsik tudását
és labdajátékát, melyre mindannyian büszkék lehetünk.
A fenti beszámolóban nem említettük az U7 csapatot. Ők sajnos az idei szerzonban nem játszanak
mérkőzéseket. A Bozsik program keretében fordulónként az U7 csapat tagjainak ügyességi
feladatokat kell végrehajtaniuk. Természetesen hetente 2 alkalommal nekik is vannak edzéseik
Horváth Attila vezetésével. Reméljük, hogy a jövőben ők is jól teljesítenek majd a pályán.
Az utánpótlás korú gyerekek szülei
S mindannyian reméljük, hogy a gyerekek sport iránti szeretete megmarad, kitart, s egy jó
utánpótlás bázist ad az ászári labdarúgás számára.
Baksa Zoltánné

Első tavaszi túránk
Az Ászári Kerékpáros Kör március 15-én rendezte meg idei első túráját. A túra végcélja Ácsteszér
község volt, ahol részt vettünk az ünnepi megemlékezéseken.
A közeledő rossz idő miatt sajnos kisebb létszámú csapattal keltünk útra kora délután a Közösségi
Ház udvaráról. A kezdeti ijedtség ellenére az út során végig kellemes, napsütéses időben
tekerhettünk és egy óra múlva érkeztünk meg Ácsteszérre. A komáromi Brigetio Kerékpáros Kör
tagjai is hamarosan megérkeztek.
Az ünnepi megemlékezést Lunk György polgármester nyitotta meg, majd Simon M. Veronika
festőművész, a magyar történelem jelentős alakjait bemutató kiállításának megnyitója következett.
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Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében megemlékezett a forradalom kitöréséről, illetve hogy ebben
milyen szerepet játszott a község szülötte Táncsics Mihály.
Táncsics Mihály 1799-ben született Ácsteszér községben. Tanítóképzőt végzett, majd jogot tanult,
de tanulmányait nem fejezte be. 1847-ben a mai értelemben vett erősen kommunista eszméiért
sajtóvétség és izgatás vádja miatt elfogják és bebörtönözik. Börtönéből csak 1848. március 15-én
szabadítja ki a forradalmi ifjúság és ezzel veszi kezdetét a forradalom. Kezdeti népszerűségére
jellemző hogy az őt szállító kocsiba hívei a lovak helyett magukat fogják be.
A későbbi eseményekben tevékenyen már nem vesz részt, hamar háttérbe szorul. Életét nagy
szegénységben éli le, szinte mindig nélkülöz. Nemcsak mint politikus ismert, nyelvészeti munkái is
jelentősek voltak.
Az ünnepséget koszorúzás zárta le, majd az egyre hűvösödő időben indultunk el hazafelé.
Reméljük, legközelebb még többen csatlakoznak lelkes kis csapatunkhoz.
Marton András
Ismét elérkezett egy újabb túra ideje. A túrázni vágyók lassan szállingózni kezdtek a Közösségi Ház
udvarán, ahol a gyülekező volt. A mostani útvonal Ászár, Császár, Szákszend, Nagyigmánd és
Tárkányon keresztül újra Ászár. Nagy lelkesedéssel indultunk és jókedvűen vágtunk bele a több
mint 50 km-es útnak. A fiatalok többször is előre siettek, de mindig bevárták az idősebb korosztályt.
Az első megálló a szákszendi (Büfénél) volt, ahol a később indulók is utolértek bennünket. A
második pihenőt az igmándi benzinkútnál töltöttük, ahonnan már megállás nélkül tekertünk a végső
cél felé. Polgármester úr és Ligeti Gabi bácsi kísért bennünket. Az utunk során sok nehézséget
okozott a szembe fújó szél, de végül mindenki sikeresen teljesítette a távot. Reméljük a
legközelebbi túrán még több résztvevőre számíthatunk.
Kácser Dominik
6/a. osztályos tanuló

Népfőiskola hírei
Április 11-én a Költészet Napjára hívtuk és vártuk falunk érdeklődő közönségét. Köszönjük
azoknak akik elfogadták meghívásunkat, hisz szép, élményekben gazdag estet kaptunk ismét.
Meghívott vendég volt Fazekas Imre Pál Pro-Arte Díjas Aranydiplomás író, költő.
Előadását így kezdte: „a lelkemmel éljem át, ne az indulataimmal.” – és végig ez vezette. Soha nem
gondol olyat, ami negatív dolgokat hoz elő, még így 84 évesen sem.
Különleges, rendhagyó módon kezdte az előadást, hisz mielőtt magáról beszélt volna és verseit
mondta el, visszavezetett bennünket azokban az élményekbe, melyet ő még gyerekkorában
szüleitől, nagyszüleitől tanult, hallott. Bemutatta azon nagy magyar íróinkat, költőinket, ami később
segítette írói pályáját,
(Hisz) nagyszüleitől elsőként József Attila – Mama c. versét tanulta meg, és különös szép
hangsúllyal, lelkes átéléssel mi is hallhattuk. Hiszi és vallja, hogy a mai ifjúság ily téren való
neveléséhez sokat kell tenni a mai társadalomnak, hisz nem szabad, hogy lejjebb menjen a mérce. A
vers érzelmi többletekkel együtt járó csoda – mondta és ily szeretetben adta elő Petőfi Sándor
Anyám tyúkját is, melyben a szeretet a legfontosabb, ha jól hangsúlyozunk.
Anyai nagymamájától Ady Endre a Magyar ugaron, apai nagymamájától a Grófi szérűn c. verset
tanulta meg.
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Juhász Gyula költészete is nagy hatással volt verseire, hisz az Anna örök c. vers alapján az ő
versének címe: Örök Anna.
S magáról néhány szóban így fogalmazott: – Mi mozdít, mitől lesz szerves egész?
A gondolat, a szándék, s ha van mersz és bátorság és van, így leírja.
Kedves kis történetet mesélt 2. osztályos koráról, hisz Klárikának szólt első igazi verse. Ekkor még
Petőfi stílusban, s mintegy 20 év múlva már saját hangján szólt, s mai napig több mint 6500 verse.
Verseiben a társadalomról és a szerelemről ír.
S mint kiderült nem csak szépen ír, de jó hangja is van, így is megismerhettük Imre bácsi
sokoldalúságot, néhány híres magyar nótára új szöveget írt és ezt el is énekelte nekünk.
Néhány társadalmi vers elmondása után így fejezte be előadását, „A világ másabb mint lehetne” c.
versével: mindenki fogódzkodjon meg valamibe, hisz arra van szükségünk, hogy a magunk
emberségébe bele lássunk. Fontos a jó lelkiismeret – jól szeretem magam, társaim, s a világot. Ha
van emberség, önérzet, ahhoz nem éltél hiába. Hinni, bízni kell, hisz akkor az ember nem
csalatkozik.
Köszönjük Vajsné Fazekas Ibolya lelkészasszonynak meleg köszöntő szavait, s egy-egy vers
felidézésével a régi gimnáziumi és teológiai emlékképeket.
S a végét lezáró Pilinszky János: Elég c. versét.
Reméljük több alkalommal lesz még ilyen és hasonló szívet melengető estében részünk, melyet ez
úton is köszönünk a fáradhatatlan szervezőknek Zséfár Csillának és Tóth Gáborné Heninek.
Mazalin Zsuzsanna

Tisztelt Ászári Nagyszülők, Szülők, iskolánk volt diákjai!
Egy kéréssel szeretnék fordulni mindenkihez.
Lassan elkészül iskolánk története, mellékletként egy DVD-n szeretnénk megjelentetni tanulóink
névsorát évenként, s hozzá tablót vagy osztályképet, s ha nincs akkor csoportképet.
Sajnos néhány évfolyam képe még hiányzik. A határidő miatt kérem, ha valakinek van a következő
évekről képei egy borítékban névvel ellátva juttassa el hozzám, és a feldolgozás után mindenkinek
visszaküldöm.
Határidő: április 30. A program miatt kell tartani az időpontot, mert ha elkészül a film, utána már
nem tudunk rajta változtatni. Az évfolyam után zárójelbe jeleztem az osztályfőnököt.
Segítségüket köszönöm.
Hiányzó évfolyamok:
1960 (Nagy László), 1967 (Fehérné), 1968 (Kárpáti L.) 1969 (Bognár I., Karsai B.) 1970 (Mészáros
L.), 1971 (Fehérné) 1979 (Karsai B.), 1983 (Karsai B.), 1988 (Riezné), 1990 (Csere E.), 1991
(Erdősiné), 1992 (Riezné), 1993 (Biliczkyné), 1994 (Jámborné, Horváth É.) 1995 (Erdősiné), 1996
(Zámbó A.), 1997 (Oláhné), 1998 (Horváth É), 2000 (Erdősiné), 2002 (Horváth É.), 2003 (Riezné),
2004 (Greinerné), 2005 (Erdősiné), 2006 (Papatyiné), 2007 (Horváth É.)
Mazalin Zsuzsanna
címzetes nyugdíjas igazgató
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Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület Hírei
Február közepén sokat megélt ászáriak voltak vendégeink egy amolyan adomázgatós, beszélgetős
teadélutánon szépen megterített asztal, sütemény, jóféle bor és pálinka, tea mellett.
Tavaszi Jánosné, Szabó Istvánné, Prekler Tibor, Sáhó Ferenc mesélt nekünk háborús falubéli
eseményekről, levente kori történetekről, régmúlt ászári időkről. Elmondhassuk minden
falubelinknek, hogy igazi gazdagsága településünknek az, hogy olyan értékes, bölcs emberek élnek
közöttünk, mint amilyen Ilus néni, Ellus néni, Tibi bácsi és Feri bácsi.
A Jó Isten éltesse még sokáig őket közöttünk!
Egyesületünk munkatervében szerepelt, hogy az aradi vértanúk emlékére ültessünk ősszel, 13 db
fát. De Polgármester Úrral együtt működve, a hivatal már most elültette a fákat a Kis-tó hoz. Így
már az őszi megemlékezést ott tudjuk tartani.
Egyesületünk, 90.-ik születésnapja alkalmából felköszöntötte, Kiss Józsefet.
Egy emléklapot, Ászár feliratú kerámiát, és jó ászári vörös bort ajándékoztunk Józsi bácsinak.
Isten éltesse még sokáig.
Mikor e sorokat olvassák, Egyesületünk tagjai már javában dolgoznak, a három régi nyomós kút
felújításán. Az ivó kútnál lévőt, és a Jászai téren lévőt Sulikár Levente, és Kálmán János vállalta el,
a Kossuth utcait Krisztián Jánosné, és Kovács Mihályné. Egyelőre csak a kút szerkezet lesz
lefestve, a kőműves munkálatok, előreláthatólag, május, június hónapban lesznek.
A Dózsa Gy utca végén lévő keresztet, és padot, Jámbor Lajos és családja festi le.
Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület.

KÉK HÍREK
A besurranó bűnözők most az ún. unoka trükkel próbálkoznak. A mama kap egy telefont, „az
unokája bajban van, azonnal pénzre van szüksége. Mi segítünk! Megyünk a pénzért!”
És van, aki ad! Ön ne tegye!
De:




Ha ismeretlen telefonálók ilyen módszerrel próbálnak az Ön sérelmére csalást elkövetni,
azonnal jelezzék a 107 vagy 112 hívószámokon!
Vegyék fel a kapcsolatot az unokájukkal, hozzátartozóikkal, tisztázzák, van-e valamilyen
probléma, és jelezzék, hogy ilyen hívást kaptak!
A hozzátartozók figyeljenek az idősekre, tartsák rendszeresen a kapcsolatot, hívják fel a
figyelmet, hogy idegent ne engedjenek be a lakásba, ne adjanak át értéket, és bármilyen
gond esetén hívják fel a hozzátartozókat!

Ön is vigyázzon értékeire, ezt kéri Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály
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